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Poz. 22
UCHWAŁA NR XX /217/2013
RADY POWIATU W ZAMOŚCIU
z dnia 27 listopada 2013 r.

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz
szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach
oświatowych prowadzonych przez Powiat Zamojski.
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.), art. 30 ust. 6, art.54
ust.7 w związku z art. 91 d pkt
1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.),
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania
i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach
prowadzonych przez organy administracji rządowej z dnia 16 maja 2001 r. (Dz. U. Nr 56, poz. 585 z późn.
zm.), Rada Powiatu w Zamościu uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się regulamin określający wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz
szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach
oświatowych prowadzonych przez Powiat Zamojski, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXIII/117/2009 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 25 marca 2009 roku
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe zasady przyznawania
i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych
prowadzonych przez powiat zamojski.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Zamościu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubelskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady
Powiatu
Kazimierz Mielnicki

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

–2–

Poz. 22

Załącznik
do Uchwały Nr XX/217/2013
Rady Powiatu w Zamościu
z dnia 27 listopada 2013 roku

REGULAMIN
określający wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego
przyznawania i wypłacania dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych
przez Powiat Zamojski.
Podstawa prawna:
1. Art. 4 ust. 1 pkt 1 oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.),
2. Art. 30 ust. 6, art. 54 ust.7 w związku z art.91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.),
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad
przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych
w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej z dnia 16 maja 2001 r. (Dz. U. Nr 56,
poz. 585 z późn. zm.).
ROZDZIAŁ I
Postanowienia wstępne
§1
1. Niniejszy regulamin stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych
prowadzonych przez Powiat Zamojski.
2. Regulamin określa dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wysokość
i szczegółowe zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego.
§2
Ilekroć w dalszych zapisach bez bliższego określenia jest mowa o:
1) dyrektorze - należy przez to rozumieć nauczyciela kierującego jednostką oświatową, o której mowa
w § 1 ust. 1 Regulaminu,
2) szkole - należy przez to rozumieć szkoły ponadgimnazjalne,
3) nauczycielach bez bliższego określenia – rozumie się przez to nauczycieli, o których mowa w § 1
ust. 1 Regulaminu.
ROZDZIAŁ II
Dodatek mieszkaniowy
§3
Nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu
w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć w szkole prowadzonej przez Powiat
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Zamojski, położonej na terenach wiejskich oraz w miastach liczących do 5 000 mieszkańców, przysługuje
nauczycielski dodatek mieszkaniowy uzależniony od stanu rodzinnego, wypłacany co miesiąc w wysokości:
1) dla 1 osoby
- 49,00 zł.
2) dla 2 osób
- 65,00 zł.
3) dla 3 osób
- 82,00 zł.
4) dla 4 i więcej osób - 98,00 zł.
§4
Wysokość dodatku mieszkaniowego uzależniona jest od liczby członków rodziny zamieszkujących we
wspólnym gospodarstwie, w skład której wchodzą: współmałżonek, dzieci nieletnie, dzieci uczące się lub
studiujące do chwili ukończenia szkoły jednak nie dłużej niż do 26 roku życia oraz rodzice pozostający na
wyłącznym utrzymaniu nauczyciela, a także niepełnosprawne dzieci nie mające własnego źródła dochodu.
§5
Dodatek mieszkaniowy wypłacany jest na wniosek nauczyciela lub wspólny wniosek nauczycieli będących
współmałżonkami.
§6
Małżonkowie będący nauczycielami i stale ze sobą zamieszkujący mają prawo tylko do jednego dodatku.
§7
Dodatek przysługuje za pełny miesiąc bez względu na dzień złożenia wniosku od 1 dnia danego miesiąca,
po miesiącu, w którym złożono wniosek o przyznanie.
§8
Dodatek mieszkaniowy przysługuje również nauczycielom za okres, gdy nie wykonują oni swojej pracy,
w następujących przypadkach:
a) nie świadczą pracy, za którą przysługuje wynagrodzenie,
b) pobierają zasiłek z ubezpieczenia społecznego,
c) odbywają zasadniczą służbę wojskową, przeszkolenie wojskowe, okresową służbę wojskową,
w przypadku, gdy z nauczycielem powołanym do służby wojskowej zawarta była umowa o pracę na
czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który ta umowa została
zawarta,
d) korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrębnych przepisach.
§9
1. Wniosek nauczyciela o dodatek mieszkaniowy powinien zawierać następujące informacje:
a) miejsce pracy i zamieszkania współmałżonka,
b) wiek dzieci,
c) nazwę szkoły lub uczelni, w której uczy się lub studiuje dziecko.
2. W przypadku, gdy współmałżonkowi uprawnionemu do dodatku mieszkaniowego również przysługuje
prawo do dodatku, wniosek powinien być złożony przez małżonków wspólnie.
3. Wniosek powinien zawierać informację, jaką szkołę wskazują zainteresowani, jako miejsce otrzymania
dodatku mieszkaniowego oraz, że nie będą się ubiegać o dodatek w innej szkole (dotyczy to sytuacji,
gdy nauczyciele są zatrudnieni w różnych szkołach).
4. W przypadku gdy rodzice nauczyciela pozostają na wyłącznym jego utrzymaniu, do wniosku należy
dołączyć oświadczenia informujące o tym fakcie.
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5. Dodatek mieszkaniowy przyznaje:
a) nauczycielowi – dyrektor szkoły,
b) dyrektorowi szkoły – starosta.
ROZDZIAŁ III
Przepisy końcowe
§ 10
Określa się następujące formy stwierdzenia nabycia prawa, przyznania lub ustalenia nauczycielom
świadczenia, o którym mowa w § 1 ust.2:
a) w dokumencie stwierdzającym nawiązanie stosunku pracy – jeżeli świadczenie przysługuje od dnia
nawiązania stosunku pracy,
b) odrębnym dokumentem – jeżeli świadczenie przyznawane jest jednorazowo lub w trakcie trwania
stosunku pracy albo ulega zmianie jego wysokość.
§ 11
Środki finansowe przeznaczone na wypłatę świadczenia, o którym mowa w § 1 ust. 2 stanowiącego
składnik wynagrodzenia nauczycieli, naliczane są w planach finansowych poszczególnych szkół.
§ 12
Regulamin wchodzi w życie w terminie i na warunkach określających wejście w życie uchwały.

